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Kuuden suurimman kaupungin kannanotto EU:n tulevan koheesiopolitiikan 

2021 Suomen linjauksiin 
 
Suomen kuusi suurinta kaupunkia, Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku, kantavat erityistä 

huolta EU:n koheesiovarojen mahdollisesta supistumisesta ja Suomen tavoitetasosta koheesiopolitiikan 

rahoituksen suhteen. Kaupunkien kanta on, että koheesiopolitiikan tulisi mahdollistaa kehityserojen 

tasaamisen lisäksi aktiivisen kaupunkipolitiikan Suomessa ja EU-tasolla. Tämä vahvistaisi merkittävästi 

suurten kaupunkien mahdollisuutta toimia koko Suomen kasvun veturina sekä tarttua 

elinkeinopoliittisiin erityishaasteisiin. Kaupungit esittävät, että Suomen linjaukset tehdään tiiviissä 

vuoropuhelussa ja kumppanuudessa kaupunkien kanssa. 

Suomeen kohdistuvien rakennerahastojen kokonaisuus jää seuraavalla kaudella todennäköisesti aiempaa 

pienemmäksi. Jo kuluneella kaudella Etelä-Suomeen kohdistuvien ja siten esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 

käytettävissä olevien rakennerahastovarojen määrä supistui merkittävästi. Käytännössä ainoa merkittävä 

kaupunkien käytettävissä oleva instrumentti on ollut Integrated Territorial Investment (ITI), johon sidottiin 

kansallisella tasolla 5 % rakennerahastovaroista ja jota Suomessa on toteutettu kuuden suurimman 

kaupungin 6Aika-strategian kautta. 6Aika-strategian kautta rahoitettujen kehittämishankkeiden avulla on 

vaikutettu kaupunkien kehitysten kannalta keskeisten haasteiden ratkaisemiseen, lisätty kuuden 

suurimman kaupungin välistä yhteiskehittämistä, toteutettu yhteistä elinkeino- ja innovaatiopolitiikka sekä 

rakennettu uudenlaista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. 

Koheesiopolitikan sisältöjen sekä rakennerahastojen tulevan suuntaamisen osalta kaupungit haluavat 

kiinnittää huomiota kaupunkien erityispiirteisiin erityisesti työllisyyden, innovaatiotoiminnan, 

maahanmuuton ja kilpailukyyn näkökulmasta sekä yleisemmin kaupunkien rooliin työllisyyden, kasvun ja 

kansainvälisen kilpailukyvyn moottoreina.  

Suomen suurten kaupunkien asema poikkeaa merkittävästi valtaosasta muuta maata erityisesti kasvun ja 

työllisyyden osalta. Haasteet ovat varsin merkittäviä erityisesti rakenteellisen työttömyyden ja 

maahanmuuttajien osalta. Samaan aikaan kasvun rajoitteena on osaamisen kehittäminen sekä tähän 

liittyvät kohtaanto-ongelmat. Kaupunkien välinen kansainvälinen kilpailu kiristyy erityisesti 

osaamisintensiivisen yritystoiminnan osalta. Samalla kestävän kasvun mahdollistaminen on tärkeää. 

Euroopan ja Suomen kilpailukyky on riippuvainen kyvystä edistää uutta kasvua ja kohdentaa investointeja 

innovatiivisille aloille ja alueille. Suomen innovaatio- ja kasvuvetoisen painotuksen menestyksekäs 

edistäminen edellyttää kansallisesti vahvaa rahoituskehystä, kaupungeille suunnatun ITI-instrumentin 

jatkoa sekä nykyistä suurempaa kansallista tasoa, joka ITI-instrumentille tulisi varata tulevalla 

rakennerahastokaudella. Koheesiopolitiikan järkevällä kohdentamisella ja kaupunkien erityispiirteet 

huomioimalla luodaan siten edellytyksiä pysyvien työpaikkojen luomiseksi sekä koko maan kasvun ja 

kilpailukyvyn edistämiseksi. 
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